Circuito 5 Dias Réveillon 2019 Na Aldeia Do Pai Natal / 47842

Tfno: + 351 914405176
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Circuito 5 Dias Réveillon 2019 Na Aldeia Do Pai Natal
Transferes In/Out em Rovaniemi, 4 Noites de alojamento Apa no Hotel selecionado, 2
Jantares buffet e 1 jantar de Gala de Fim de Ano, Todas as actividades descritas no
itinerário e Seguro Multiviagens.

●

Estadias de 28.12 a 01.01 ou de 29.12 a 02.01 – pacote de 4 Noites

Resumen del viaje
●

1º Dia – 29 de Dezembro – Rovaniemi – Aldeia do Pai-Natal

●

2º Dia – 30 de Dezembro – Rovaniemi – Santa Safari

●

3º Dia – 31 de Dezembro – Fim de Ano

●

4º Dia – 01 de Janeiro – Bem-vindo a 2019 – Husky Safari

●

5º Dia – 02 de Janeiro – Rovaniemi
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Itinerario ampliado
●

Réveillon Na Aldeia Do Pai-Natal

●

Estadias de 28.12 a 01.01 ou de 29.12 a 02.01 – pacote de 4 Noites

1º Dia – 29 de Dezembro – Rovaniemi – Aldeia do Pai-Natal
Chegada por meios próprios a 28 ou 29 de Dezembro a Rovaniemi, transporte em carro privado para
alojamento APA no hotel da categoria seleccionada.
2º Dia – 30 de Dezembro – Rovaniemi – Santa Safari
Pequeno almoço no hotel. O dia começa com um passeio até a uma herdade de criação de renas,
onde aprenderá este modo de vida e cultura da Lapónia. Passeio em trenó puxado por renas e
cerimónia especial lapã de travessia do Circulo Polar Árctico. Transporte de carro para delicioso
almoço. À tarde, tempo para explorar a famosa aldeia do Pai Natal, com a possibilidade de enviar
postais do posto de correios do Pai Natal, fazer compras e conhecer o próprio Pai Natal. No final do
dia será entregue um diploma de travessia do Árctico. Jantar no hotel.
3º Dia – 31 de Dezembro – Fim de Ano
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para actividades ao gosto pessoal ou excursões opcionais. Após
um jantar especial de Fim de ano no hotel, às 22h00, transporte para o local de celebração de
passagem de ano (cerca de 20 minutos). Na mágica fronteira do árctico será celebrada a entrada em
2017. Fogueiras, gelo, neve, luzes, música e dança – são a combinação dos elementos para criar uma
evento mágico para toda a família. Um misterioso lapão incendiará a atmosfera com o aproximar da
hora o Pai Natal aparecerá para uma visita! Uma discoteca gigante em gelo, bares de gelo, fogo de
artificio e um espectáculo de dança fazem também parte do evento mágico. O evento terá lugar
junto às margens geladas do rio num cenário idílico de Inverno. Regresso ao hotel a partir das
00h30.
4º Dia – 01 de Janeiro – Bem-vindo a 2018 – Husky Safari
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre. À tarde, safari com cães-esquimós – Viagem de carro até à
herdade de criação de cães-esquimós onde serão dadas explicações de como conduzir um trenó
puxado por cães, partida para o passeio pela natureza, em grupos de 2 pessoas – o musher, que
conduzirá o trenó, e um passageiro. Bebida quente à volta da fogueira. Regresso à cidade. Jantar no
Hotel.
5º Dia – 02 de Janeiro – Rovaniemi
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto. FIM DO PROGRAMA

●

– A ordem dos tours pode ser alterada

●

– TODAS AS EXCURSÕES INCLUEM OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
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Incluido
●

Transferes In/Out em Rovaniemi,

●

4 Noites de alojamento Apa no Hotel selecionado,

●

2 Jantares buffet e 1 jantar de Gala de Fim de Ano,

●

Todas as actividades descritas no itinerário e

●

Seguro Multiviagens.

No Incluido
●
●

Passagens aéreas e respectivas taxas
Despesas de carácter pessoal

Condiciones
●

Consultar Suplemento Individual
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Hoteles
Preços por pessoa
12 anos)Hotel Scandic Rovaniemi
TARIFA PUBLICADA
Hotel Santa Claus
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Criança em cama extra (até
Euro 705 -------HOTEL

Euro 1070
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